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REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul este deschis elevilor din cadrul secțiilor muzică, arte vizuale și coregrafie atât din
școli și licee de artă, cât și din Palate și Cluburi ale copiilor, școli din învățământul de masă și școli
private.
D. SECŢIUNEA COREGRAFIE
Data: 9-10 aprilie 2022
Concursul SECȚIUNII COREGRAFIE se va desfășura cu PREZENȚĂ FIZICĂ.
În cazul în care situația epidemiologică nu va permite acest lucru, concursul se va
desfășura în format on-line, urmând să anunțăm la terminarea înscrierilor modalitatea de
inserare a link-urilor de YouTube.
CATEGORII:

Categoria 1- Învăţământ de masă - clasele III – XII
Categoria 2 - Învăţământ vocaţional - clasele V – XII
SECȚIUNI:
Dans Clasic
- Repertoriu ansamblu - ansambluri mici (duo, trio, quartet)
- ansambluri mari (mai mult de 4 participanți)
- Repertoriu individual
Dans Modern/ Contemporan/Jazz/Liric
- Repertoriu ansamblu - ansambluri mici (duo, trio, quartet)
- ansambluri mari (mai mult de 4 participanți)
- Repertoriu individual
Dans de Caracter
- Repertoriu ansamblu - ansambluri mici (duo, trio, quartet)
- ansambluri mari (mai mult de 4 participanți)
- Repertoriu individual
REPERTORIU:
Pentru secţiunea Repertoriu ansamblu, cât şi Repertoriu individual, concurenţii vor interpreta
o lucrare la alegere, în funcţie de anul de studiu al elevului/elevilor.
Elevii din învăţământul de masă, clasele III – XII, pot aborda, la repertoriu individual cât şi la
ansamblu, lucrări de dans clasic, modern, contemporan, jazz, caracter.
Evoluţia în pointes, nu este indicată pentru fetele mai mici de 12 ani.
Coregrafia lucrării poate fi alcătuită de profesor sau de autori consacraţi, fapt ce va fi specificat
în fişa de înscriere. La clasele de liceu se impune respectarea coregrafilor clasice.
Acompaniamentul muzical se trimite în format mp3 (se specifică titlul lucrării, numele
concurentului, școala de proveniență). Muzica pentru fiecare moment coregrafic trebuie să aibă maxim
10 MB. Pentru orice eventualitate rugăm participanții să dețină un stick cu muzica momentelor asupra
lor.
Intrarea în concurs se va face conform programului afişat după încheierea înscrierilor.
Barem de timp: Repertoriu ansamblu : maxim 6 min.

Repertoriu individual: maxim 3 min.
Concurenții care doresc sa participe la mai multe secțiuni (Dans Clasic, Dans Modern/
Contemporan/Jazz/Liric, Dans de Caracter) vor completa formulare separate de înscriere și vor achita
donațiile corespunzătoare.
EVALUAREA:
Evaluarea concurenților se va face după următoarele criterii:
- calitatea textului coregrafic;
- interpretarea tehnică;
- interpretarea artistică (muzicalitate, sincronizare, expresivitate);
- impresia artistică.
Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate din învăţământul artistic universitar şi
preuniversitar, din personalităţi ale dansului.
Jurizarea se va face pentru fiecare an de studiu, pe fiecare categorie, atât la băieţi cât şi la fete,
ansambluri mici (duo, trio, quartet), ansambluri mari, pe secţiuni: Dans Clasic, Dans Modern/
Contemporan/Jazz/Liric, Dans de Caracter.
În funcţie de rezultatele finale, se acordă premii şi menţiuni materializate în diplome.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de performanţă, juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda
anumite premii.
Hotărârile juriului sunt definitive şi fără drept de contestaţie.

*Asociația pentru Artă și Educație „George Apostu” Bacău, în calitate partener și susținător
financiar al proiectului „Primăvara Artelor” și al activităților Colegiului Național de Artă „George
Apostu” roagă participanții să depună o donație de minim 80 lei pentru fiecare participare
individuală, și 40 lei /persoană pentru participanții la grupuri în contul
RO39BTRLRONCRT0389591501. Vă rugăm să specificați pe documentul bancar numele
concurentului și secțiunea de concurs. Donațiile nu se restituie!
Ordinea intrării în concurs se va afișa pe pagina de facebook a concursului cu minim 3 zile
înainte de începerea acestuia.
ÎNSCRIERILE SE VOR FACE ON-LINE PÂNĂ LA DATA DE 27 MARTIE 2022!
FORMULARE DE ÎNSCRIERE
● Repertoriu individual https://docs.google.com/forms/d/1PAY_M-N06D0NUkooA24zeeKgHZx7g8uXKStuDGzFhg/edit
● Repertoriu ansamblu
https://docs.google.com/forms/d/1xMK-xyLqAd1CYXCY2BTQa7WiXE3CIyv1vsS3ty63V4/edit
Informații suplimentare se pot obține pe pagina de facebook Concursul Național „Primăvara
Artelor” și pe www.liceuldeartabacau.ro .
Persoane de contact coregrafie: prof. Simona Baicu – 0723209280; prof. Ada Babiaș 0755950626 / ada.babias@gmail.com

